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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos (toliau – Progimnazija) 2023-2025 metų strateginis planas atspindi pasiektus rezultatus 2020-2022 

metais, išorinę bei vidinę Progimnazijos aplinką, Progimnazijos filosofiją, viziją, misiją, prioritetus, siekiamus tikslus bei uždavinius, numato strategijos 

realizavimo planą trejiems metams. 

Strateginis planas parengtas vadovaujantis Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. gegužės 

15 d. nutarimu Nr. XI – 2015 „Dėl valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“, Geros mokyklos koncepcija, 

patvirtinta ŠMM įsakymu 2015 m. gruodžio 21 d. Nr. V-1308, Lietuvos Respublikos bendrojo  ugdymo turinio formavimo, įgyvendinimo strategija, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Tūkstantmečio mokyklų programa (TŪM), Progimnazijos nuostatais, veiklos kokybės vidaus įsivertinimo ir išorės 

vertinimo išvadomis bei Progimnazijos bendruomenės ir Progimnazijos tarybos siūlymais ir rekomendacijomis. 

Progimnazijos strateginį planą rengė darbo grupė. Mokyklos vertybių, vizijos ir misijos formavime dalyvavo visi bendruomenės nariai. Planas 

parengtas remiantis viešumo, partnerystės bei bendradarbiavimo principais. Galutinis plano variantas svarstytas visose Progimnazijos savivaldos 

institucijose.   

Strateginio plano įgyvendinimui bus telkiamos Progimnazijos bendruomenės pastangos. Trejiems veiklos metams parengtas strateginis planas gali 

būti koreguojamas kasmet, rengiant Progimnazijos metų veiklos planus. 

 

II SKYRIUS  

                                                                               PROGIMNAZIJOS PRISTATYMAS   

 

Progimnazija yra demokratiška, kūrybiška, bendruomeniška, moderni, kaitai bei naujovėms atvira šiuolaikinė ugdymo įstaiga, dalyvaujanti Jonavos 

miesto, šalies bei tarptautiniu mastu vykstančiuose konkursuose, olimpiadose, projektuose, seminaruose. Aktyviai dalyvaudami renginiuose, bendruomenės 

nariai kuria patrauklios Progimnazijos įvaizdį.   

Bendra mokyklos charakteristika: 

Mokykla duris atvėrė 1988 metais. Išgyveno įvairias reformas (nuo vidurinės mokyklos iki progimnazijos). 1997 m. mokyklai suteiktas kraštiečio 

dramaturgo Raimundo Samulevičiaus vardas įpareigoja mokyklos bendruomenę į ugdymo procesą žvelgti kūrybiškai, netradiciškai. Nepaisant išorinių 

pokyčių, besikeičiančių emocijų, mokykla išsaugojo savo pagrindines vertybes – siekti nuolatinio, kokybiško visų mokyklos bendruomenės narių 

tobulėjimo, skatinti bendradarbiavimą, kurti palankias ugdymuisi sąlygas.   
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Pavadinimas Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazija 

Steigėjas Jonavos rajono savivaldybės taryba 

Teisinė forma Biudžetinė įstaiga 

Teisinis statusas Juridinis asmuo, kodas 190303343 

Progimnazijos veiklos rūšys priešmokyklinis ugdymas, pradinis ugdymas, 

pagrindinis ugdymas  

Mokymosi kalba Lietuvių kalba 

Progimnazijos atributika Vėliava, emblema, himnas 

Adresas Chemikų 140, Jonava 

Telefonas  Tel. 8 (349)  65099 

Internetinė svetainė https://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt 

 

Mokykla dirba viena pamaina. 

Mokyklos pastatas  renovuotas 2002 metais. 

 

 Kas mes esame? 

● Esame unikalūs savo požiūriu: saugome laiko patikrintas vertybes, o mąstymą bei veiklas pasirenkame pagal šiandienos švietimo aktualijas ir ateities 

edukacines tendencijas. 

● Siekiame visų ugdytinių kokybinės pažangos, laviname vaiko kūrybiškumą, vaizduotę, iniciatyvą, lyderystę;  rengiame vaikus atsakingai gyventi 

naujame technologijų pasaulyje, ugdymo procesą grįsdami efektyviais partnerystės ryšiais su visuomene, bendrų veiklų su tėvais principu.  

● Priimame ir skatiname visas pozityvias ir bendradarbiavimą bei ugdymą skatinančias iniciatyvas, atsižvelgdami į bendruomenės (mokinių ir jų tėvų) 

nuomonę, aktyviai su jais tardamiesi ir bendradarbiaudami bei įtraukdami į veiklas. 

● Priklausome UNESCO asocijuotų mokyklų tinklui. 

 Progimnazijos socialinės aplinkos kontekstas yra geras, dauguma mokinių gyvena palankioje socialinėje aplinkoje, mokykloje daug mokinių iš 

pakankamas pajamas turinčių šeimų. Socialinę valstybės paramą gauna 13 proc. mokykloje besimokančių vaikų šeimų.  

Vietos bendruomenėje susiklosčiusios bendruomeniškumo, tautinių bei pilietinių vertybių puoselėjimo tradicijos atsispindi ir Progimnazijos ugdymo 

filosofijoje, kuri grindžiama socialinio konstruktyvizmo ugdymo teorija, akcentuojančia bendruomeniškumo ir socialinės sąveikos svarbą mokinio 

asmenybės vystymuisi. Progimnazijoje siekiama telkti bendruomenę, kurti palankų mikroklimatą, bendruomenės santykius grįsti pagarba, atsakingu elgesiu 

ir kūrybišku problemų sprendimu. Šioms nuostatoms įgyvendinti bendruomenės sutarimu mokykloje puoselėjamos etnokultūrinės ir pilietinio ugdymo 

tradicijos, skatinama mokinių ir mokytojų savanorystė, aktyviai veikia mokyklos savivalda. 

https://www.rsamuleviciaus.jonava.lm.lt/
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49 proc. mokinių lanko neformaliojo švietimo užsiėmimus Progimnazijoje.  

Progimnazijos bendruomenė siekia mokinių ugdymą grįsti socialinio emocinio ugdymo (SEU) principais, ugdymo procese vykdyti prevencinę 

programą „Kartu mes galime“ (2-8 klasių mokiniams). Progimnazijoje didelis dėmesys skiriamas mokyklos personalo asmeninių kompetencijų tobulinimui 

ir jų raiškai mokyklos gyvenime. Progimnazijoje nuolat įgyvendinami savanorystės projektai pasitelkiant mokinius, mokytojus, mokinių tėvus ar kitus 

bendruomenės narius.  

 

 

III SKYRIUS 

IŠORĖS VEIKSNIŲ ANALIZĖ (PEST matrica)  

 

Veiksniai Aplinka 

Politiniai – teisiniai Progimnazija – biudžetinė įstaiga, kurios steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba, finansavimo 

šaltiniai yra valstybės ir Jonavos savivaldybės biudžetų lėšos. Mokinių priėmimas į Progimnaziją 

vykdomas vadovaujantis Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Progimnazijos ilgalaikiai 

strateginiai tikslai orientuojami į Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2030“, Geros mokyklos 

koncepcijos nuostatas. Savo veiklą Progimnazija grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos Seimo ir Vyriausybės formuojama švietimo politika, įstatymais, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, Jonavos rajono savivaldybės 

tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus  bei Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vedėjo įsakymais, Progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais ir 

kitais teisės aktais. Vykdomoms švietimo reformoms trūksta nuoseklumo, ugdymo kokybei kenkia 

įvairių tvarkų keitimai, švietimo finansavimo nestabilumas. Savivaldybė nepakankamai reguliuoja 

mokinių srautus. Žemas mokytojų profesijos prestižas visuomenėje, nepakankamas naujų mokytojų 

rengimas. 

Ekonominiai Ugdymo procesui modernizuoti pritraukiamos įvairių fondų ir programų lėšos. Teikiant paraiškas ES 

lėšoms gauti, siekiama modernizuoti ugdymo procesą. Ugdymo proceso gerinimui panaudojamos 1,2 % 

GPM, pajamos už nuomojamą turtą. Progimnazijoje trūksta pagalbos specialistų, mokytojo padėjėjų, 

neturime psichologo. 
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Socialiniai – demografiniai Nepalanki Lietuvos socialinė ir demografinė padėtis (emigracija ir mažėjantis gimstamumas) turi įtakos 

Progimnazijos veiklai.  Progimnazijoje užtikrinta parama socialiai remtiniems vaikams.  Didėja mokinių, 

turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP).  Didėja mokinių psichologinės pagalbos poreikis.  

Dalis mokinių auga nepilnose šeimose.  Jaučiama didėjanti socialinė atskirtis.   

Technologiniai Naujų šiuolaikinių technologijų prieinamumas. Nuolat didėja kompiuterių skaičius Progimnazijoje.  

Modernizuoti mokomųjų dalykų kabinetai. Nuolat auga naudojimosi kompiuterių klase, informaciniu 

centru galimybės.  Mokytojams sudaromos galimybės tobulinti kvalifikaciją IKT panaudojimui ugdymo 

procese.  Progimnazijos bibliotekoje įdiegta MOBIS sistema,  naudojamas el. dienynas TaMo, socialiniai 

tinklai, virtualios mokymosi erdvės. Progimnazijoje diegiamas IT išteklių, naudojamų asmens duomenis 

tvarkyti, registras (t. y. organizacijos vidaus dokumentas, kuriame registruojami visi IT ištekliai).  

Edukaciniai Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nustato pagrindinius reikalavimus ugdymo turiniui formuoti, 

reglamentuoja ugdymo proceso organizavimo bendrąją tvarką. Mokytojai, nuolat tobulindami 

kvalifikaciją, įgydami vis naujų kompetencijų, efektyvina ugdymo procesą.  

Progimnazijos patalpos optimaliai panaudojamos edukacinėms veikloms. Sėkmingai išnaudojamos 

palankios edukacinės erdvės mieste, respublikoje (muziejai, teatrai, kino teatrai, parodos, koncertų salės, 

įvairios mokslo įstaigos, siūlančios edukacines programas). Progimnazija inicijuoja ir taiko 

efektyviausias bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais formas. Progimnazija per neformalias 

veiklas, dalyvavimą savivaldoje ruošia mokinius atsakingiems pasirinkimams gyvenime. Deja, 

pastebimas mokinių mokymosi motyvacijos mažėjimas, savarankiško darbo įgūdžių, atsakomybės 

trūkumas.  

 

 

IV SKYRIUS 

 VIDINĖ ANALIZĖ (SSGG) 

 

Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos valdymo struktūra. Progimnazijai vadovauja direktorius. Ugdymo organizavimo veiklą 

koordinuoja pavaduotojai ugdymui. Progimnazijoje veikia savivaldos institucijos: Progimnazijos taryba, Mokytojų taryba, Mokinių savivalda (3-8 kl.), 

Aktyvių tėvų taryba. 

Progimnazijoje be minėtų savivaldos institucijų aktyviai veikia Metodinė taryba bei aštuonios mokytojų metodinės grupės, Mokytojų klubas. Jų 

veikla skirta metodinei veiklai plėtoti, aktyviai dalyvauja, kuriant besimokančią Progimnazijos bendruomenę.   
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 Progimnazijos valdymo struktūra nusako aiškų administracijos darbuotojų funkcijų pasiskirstymą, demokratiškai renkamos savivaldos institucijos 

veiklą vykdo vadovaudamosi demokratijos ir pasidalintosios lyderystės principais.  

Mokiniai:  

 

  2020-2021 m. m. 2021 – 2022 m. m. 2022-09-01 

PUG 1-4 klasės 5-8 klasės PUG 1-4 klasės 5-8 klasės PUG 1-4 klasės 5-8 klasės 

Klasių komplektų 

skaičius 

1 12 16 1 12 16 1 12 16 

Mokinių skaičius 19 283 379 20 281 391 20 278 411 

SUP mokinių 

skaičius 

2 20 29 0 23 30 2 26 31 

NACIONALINIAI MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAI 

  Esame patenkinti 4-tokų nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatais ir matome, kad ypatingai dėmesį turime sutelkti 8-tokų 

matematikos gebėjimų stiprinimui. 

4 klasių mokinių rezultatai: 

Metai Mokinių 

sk. 

Testavime 

dalyvavusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) 

 aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas 
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2021 73 144 Skaitymas 

13,7 proc. 

Skaitymas 

61,7 proc. 

Skaitymas 

21,9 proc. 

Skaitymas             

2,7 proc. 

Matematika 

29,6 proc. 

Matematika 

43,7 proc. 

Matematika 

22,5 proc. 

Matematika         

4,2 proc. 

 8 kl. mokinių rezultatai: 

Metai  Mokinių 

sk. 

Testavime 

dalyvavusių 

mokinių sk. 

Mokinių įvertinimų pagal pasiekimų lygius pasiskirstymas (proc.) 

 aukštesnysis pagrindinis patenkinamas nepatenkinamas  

2021 80 159 
Skaitymas 

17,5 proc. 

Skaitymas 

66,3 proc. 

Skaitymas 

15 proc. 

Skaitymas 

1,2 proc. 

Matematika 

0 proc. 

Matematika 

25,3 proc. 

Matematika 

46,9 proc. 

Matematika 

0 proc. 

Mokinių, kartojančių ugdymo programą, dalis: 

 Metai Mokinių skaičius 

2020 1 

2021 0 
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2022 0 

 Mokymosi kokybė: 

  2020-2021 m. m. 2021 – 2022 m. m. 

PUG 1-4 klasės 5-8 klasės PUG 1-4 klasės 5-8 klasės 

Klasių komplektų 

skaičius 

1 12 16 1 12 16 

Pažangumas proc.  99,34 proc. 99,22 proc.  99,34 proc. 100 proc. 

Mokymosi kokybė proc.  73,91 proc. 67,42 proc.  67,99 proc. 62,1 proc. 

 Progimnazijoje didėja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičius: 8 proc. mokinių nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai. Jiems 

teikiama  reikalinga švietimo pagalba. Socialinę paramą gaunančių mokinių skaičius Progimnazijoje kasmet išlieka stabilus: 14 proc. visų mokykloje 

besimokančių mokinių gauna nemokamą maitinimą. 2022-2023 m. m. pradžioje Progimnazijoje suformuota viena PUG, 12 pradinio ugdymo, 16-lika 5-8-

tų klasių komplektų. Pastebėta, jog mokinių skaičius išlieka stabilus. Remiantis duomenimis, į mokyklą ateinančių mokinių srautas per artimiausius 3 metus 

turėtų išlikti panašus.  

 

2021–2022 MOKSLO METŲ METINIŲ ĮVERTINIMŲ REZULTATAI 

 

4 klasę 

baigusių 

Ugdymo dalykai Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal mokymosi 

pasiekimų lygius 
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mokinių 

skaičius*  

Aukštesnysis 

lygis 

Pagrindinis  

lygis 

Patenkinamas 

lygis 

Nepasiektas 

patenkinamas  

lygis 

71 Lietuvių kalba 12 42 17 0 

Matematika 20 25 26 0 
* be mokinių, turinčių didelių ir labai didelių spec. ugdymosi poreikių, skaičiaus  

 

8 klasę 

baigusių 

mokinių 

skaičius* 

Ugdymo dalykai Mokinių skaičiaus pasiskirstymas pagal mokymosi 

pasiekimų lygius 

 

Aukštesnysis 

lygis 

(9-10 balų) 

Pagrindinis  

Lygis 

(6-8 balai) 

Patenkinamas 

lygis 

(4-5 balai) 

Nepasiektas 

patenkinamas 

lygis 

 

95 Lietuvių kalba ir 

literatūra 

22 52 21 0 

Matematika 17 37 41 0 

* be mokinių, turinčių didelių ir labai didelių spec. ugdymosi poreikių, skaičiaus  

 

Kaip mūsų mokykloje vyksta įtraukusis ugdymas: 

 parengtos ir aptartos individualios pagalbos sutartys; 

 VGK aptariami specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ir jų tėvelių poreikiai; 

 teikiama kompleksinė pagalba mokiniams, turintiems ugdymosi sunkumų; 

 su mokiniais dirba mokytojo padėjėjai. 

             

Progimnazija turi parengusi lankomumo tvarką, kurioje numatytos visų atsakingų asmenų pareigos, konkrečios priemonės lankomumui gerinti. Ši 

tvarka padėjo sumažinti nepateisintų pamokų skaičių, nes padidėjo tėvų įsitraukimas į ugdymosi proceso stebėseną, suaktyvėjo jų bendradarbiavimas su 

klasės vadovu, socialiniu pedagogu. Kai kuriose klasėse praleistų pamokų skaičius padidėjo dėl pavienių mokinių ypač sudėtingų šeimyninių aplinkybių.  

 

Darbuotojai:    
Mokykloje dirba 51 mokytojas (43,99 etatai), 11 darbuotojų, finansuojamų iš Klasės krepšelio lėšų (9,88 etatai), 21 – savivaldybės finansuojamas 

darbuotojas (20,5 et.). 48 mokytojai turi aukštąjį išsilavinimą, 20 mokytojų turi mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją, 28 – vyresniojo mokytojo 

kvalifikacinę kategoriją.  
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RAIMUNDO SAMULEVIČIAUS PROGIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO ANALIZĖ 

 

1. Stiprieji  įstaigos veiklos aspektai, nustatyti įsivertinimo metu: 

1.1. 2020 m.: savivaldumas mokantis.   

1.2. 2021 m.: pozityvus mokytojų profesinis tobulėjimas. 

1.3. 2022 m.: pagalba mokiniui. 

2. Silpnieji įstaigos veiklos aspektai, nustatyti įsivertinimo metu: 

2.1. 2020 m.: pasiekimų ir pažangos pagrįstumas.    

2.2. 2021 m.: asmeninis kiekvieno mokinio tobulėjimas. 

2.3. 2022 m.: kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimas pamokoje. 

3. Tobulintos veiklos 2020 - 2022 m.:  

3.1.  Tobulintos veiklos 2020 m., pokyčiai: 

        Vyko įvairūs mokymai visai mokyklos bendruomenei. Skatinama mokinių mentorystė. Veikia tėvų ir mokytojų klubai. 80 proc. apklaustų mokinių 

teigia, kad pamokos tapo įdomesnės (buvo 60 proc.). Mokykloje įrengtos naujos erdvės mokymuisi. Geresni mokinių ir mokytojų santykiai. Pamokos vyksta 

įvairesnėse erdvėse. Mokiniams labai patiko kartu su mokytojais vesti pamokas.  

3.2. Tobulintos veiklos 2021 m., pokyčiai: 

       2021 m. tobulinome mokymosi organizavimą. Kiekvienam mokiniui buvo sudarytos galimybės patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti 

kuo įvairesnes veiklas įvairiuose kontekstuose (mokykloje, bibliotekoje, kitose erdvėse). Mokytojai derino individualų, partnerišką, grupinį, visos klasės ir 

tinklinį mokymąsi. Atlikus mokinių, mokytojų, tėvų apklausas išryškėjo, kad mokytojai padeda mokiniams pažinti jų gabumus, moko dirbti 

bendradarbiaujant, mokiniai suvokia mokymosi svarbą.  

3.3. Tobulintos veiklos 2022 m., pokyčiai: 

       Mokytojai tikslingai tobulina savo kompetencijas dėl kiekvieno mokinio pažangos ūgties, daugiau kaip trečdalis dirba šiuolaikiškai.  Progimnazijos 

viduje yra mokytojų, kuriuos įgalinus ir dar stipriau palaikius būtų galima pasiekti puikių, įtraukųjį ugdymą įgyvendinančios progimnazijos rezultatų. Dalis 

mokytojų dalyvauja tęstiniuose projektuose ir taip tobulina savo pedagogines kompetencijas. Progimnazijos administracija ir mokytojai planuoja 

kvalifikacijos tobulinimą. Viena iš 2022 m. kvalifikacijos tobulinimo krypčių – įtraukusis ugdymas. Bendradarbiavimu grįsti santykiai sudaro sąlygas 

numatyti tikslingesnes ir konstruktyvesnes priemones įsivertinimui ir vertinimui pagrįsti. 
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Stiprybės Silpnybės 

 Geros sąlygos socialinei asmenybės  raidai.  

 Mokymuisi palankus mikroklimatas.  

 Nuolat besimokantys, inovatyvūs mokytojai. 

 Progimnazijos ryšiai su socialiniais partneriais.  

 Dalyvavimas TŪM programoje. 

 Aktyvi mokinių savivalda. 

 Bendradarbiaujantys tarpusavyje ir teikiantys įvairiapusę pagalbą 

mokiniams pagalbos specialistai, mokytojai ir administracija.  

 Dalyvavimas UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo veikloje. 

 Nepakankamas kiekvieno mokinio įsitraukimas į 

       ugdymo procesą. 

 Planuojant mokytojų kompetencijų tobulinimą, ne 

       visada atsižvelgiama į mokinių pasiekimų ir pažangos 

       vertinimą, jų pažangos pripažinimą, įtraukiančio 

       mokymosi proceso kūrimą. 

 Nepakankamas pagalbos specialistų kiekis. 

Galimybės Grėsmės 

 Profesionalus pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui (UTA) ir 

didėjančios  prieigos galimybės prie šiuolaikiško ugdymo turinio mokiniams 

patraukliomis formomis ir priemonėmis.  

 Papildomi finansavimo šaltiniai: ES lėšos, Erasmus+ ir 1,2% gyventojų 

pajamų mokesčio skyrimas mokyklai. Modernių mokymosi patalpų 

įrengimas bei naujų technologijų ir priemonių įsigijimas ir panaudojimas.   

 Palankios aplinkos kūrimas, vykdant įtraukųjį ugdymą. 

 Augančios socialinių partnerių galimybės bendradarbiavimui, patirties 

perdavimui, aktualių ugdymo programų įdiegimui. 

 Galimybė pritraukti jaunus specialistus, pedagogo profesijos patrauklumo 

didinimo programa. 

 Mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija ir 

prastėjantys rezultatai. 

 Nepakankamas pedagogų pasirengimas, diegiant 

įtraukųjį ugdymą. 

 Laiku nesuteikta švietimo pagalba mokiniui. 

 Nepakankamas tėvų įsitraukimas į mokyklos veiklą. 

 Nesibaigiančios švietimo reformos. 

 Mokytojų trūkumas. 

 

Vidinių veiksnių analizė, pasinaudojant 2022 m. vykusio teminio išorinio vertinimo ataskaita: 

Veiklos sritis Stipriosios pusės Silpnosios pusės 

1. Mokyklos kultūra ● Paveikus planavimas įtraukiant Progimnazijos 

bendruomenę į kasdienių ir ateities sprendimų 

priėmimą. 

● Reikia aktyviau išnaudoti gerus ir pasitikėjimu 

grįstus santykius su tėvais (globėjais, rūpintojais) 

viešinant būsimas veiklas.  
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● Tikslingai naudojami materialiniai ištekliai 

užtikrina Progimnazijos veiklą. 

● Savivaldos institucijų veikla sutelkia 

Progimnazijos bendruomenę pokyčiams. 

● Įtrauktį paremianti Progimnazijos tinklaveika. 

● Mokykloje susiformavusios ir kuriamos 

tradicijos pabrėžia mokyklos savitumą, atvirumą  

ir svetingumą. 

● Progimnazijos mokytojų ir pagalbos specialistų 

kaita nedidelė.  

● Progimnazijoje vyrauja draugiškas, 

bendradarbiavimą skatinantis mikroklimatas. 

● Mokytojai skatinami dalyvauti įvairiuose 

projektuose: gamtos mokslų mokytojų komanda 

aktyviai dalyvauja „Integralaus gamtamokslinio 

ugdymo programos 5–8 klasėms“ išbandyme, 

matematikos mokytojai dalyvavo rajono 

savivaldybės „Lyderių laikas 3“ (LL3) projekte, 

kuriuo siekiama įdomesnio mokinių matematikos 

mokymosi. 

●  Sudarytos sąlygos mokytojams dalyvauti 

kvalifikaciniuose renginiuose. 

● Suburtas Inovatyvių mokytojų klubas (I. M. K.), 

klubo nariai yra įsipareigoję ir kolegialiai 

veikiantys mokinių pažinimo kompetencijos 

tobulinimo srityje. 

● Progimnazija yra atvira pasauliui, aktyviai 

dalyvauja veiklose su įvairiais socialiniais 

partneriais, įsitraukia tiek į trumpalaikius, tiek į 

ilgalaikius projektus, akcijas.  

● Siekiant visų mokinių asmeninės pažangos, 

efektyviau išnaudoti tėvų (globėjų, rūpintojų) 

paramos mokiniams potencialą.  

● Modeliuojant ugdymo procesą, trūksta lankstumo, 

kuriant mokymosi aplinką, kurioje dalyvauti galėtų 

visi skirtingas galimybes ir poreikius turintys 

mokiniai.  

● Įsivertinant Progimnazijos veiklą, ne visada 

priimami bendri susitarimai dėl veiklos 

įsivertinimo kokybės nustatymo,  siekiamo, 

pamatuojamo tikslo numatymo. 

● Pedagogai kartu su pagalbos mokiniui specialistais 

bei administracija turėtų vaiko gerovės užtikrinimo 

klausimus spręsti analizuodami asmenybės ūgties, 

saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, 

mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės 

ir kitus aspektus, ieškodami naujų galimybių, 

problemų sprendimo būdų ir telkdami reikiamus 

žmogiškuosius ir materialinius išteklius. 
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● Renginių organizavimas ar dalyvavimas 

projektuose su kitomis rajono institucijomis 

stiprina ne tik socialinius ryšius, bet ir mokinių 

kultūrines bei dalykų kompetencijas 

2. Ugdymas ir mokymasis ● Mokytojai, planuodami ugdymo proceso veiklas, 

bendrauja ir bendradarbiauja įvairiais 

lygmenimis (mokytojai-pagalbos specialistai-

mokiniai-tėvai). 

● Tvarkaraščiai sudaromi atsižvelgiant į mokinių ir 

mokytojų poreikius. 

● Mokykloje yra aiški, mokiniams ir tėvams 

suprantama mokinių vertinimo sistema, 

įgyvendinama mokinių skatinimo tvarka. 

● Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvauja 

įvairioje projektinėje veikloje. 

● Nepasiektas pakankamas mokinių mokymosi 

motyvacijos ir mokėjimo mokytis lygis. 

● Nepakankamas mokinių tėvų indėlis sudarant 

sąlygas mokinių mokymosi įgūdžiams ugdytis 

namuose. 

● Reikia labiau įveiklinti kolegų praktinį potencialą, 

sudarant sąlygas ne tik diskutuoti apie taikomus 

mokymo(si) būdus, metodus, bet ir stebėti jų raišką 

ugdomosiose veiklose, kartu pasimatuojant 

kokybinį poveikį vaikui. 

3. Pasiekimai ● Kiekvienoje klasėje yra sukurta individualios 

pažangos stebėjimo tvarka.  

● Mokiniai periodiškai įsivertina ir aptaria savo 

mokymosi lūkesčius su klasės vadovu.  

● Paveiki pagalba šeimai ir mokiniui kuria sąlygas 

įtraukčiai. 

● Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiose rajono ir 

šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

projektuose, pasiekia gerų rezultatų.  

● Geri mokinių atliekamų nacionalinių mokinių 

pasiekimų patikrinimų rezultatai. 

● Nepakankamas dalies mokinių motyvacijos lygis 

neigiamai veikia mokymosi pažangą ir mokymosi 

kokybę.  

● Ne visada atsižvelgiama į mokinių įvairovę, 

pateikiant pamokos medžiagą. 

● Ne visada mokiniams sudaromos sąlygos užduočių 

atlikimo ir pristatymo būdų pasirinkimui. 

● Tobulintina sritis - kiekvieno mokinio pasiekimų ir 

pažangos vertinimas pamokoje. 
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4. Pagalba mokiniui ● Aiški mokinių informavimo apie teikiamą 

pagalbą sistema (apsauga nuo smurto, prievartos, 

patyčių, žalingų įpročių ir kt.). 

● Pagalbos specialistai, mokytojai ir   

administracija bendradarbiauja tarpusavyje ir 

teikia įvairiapusę pagalbą mokiniams.  

● Mokyklos pagalbos specialistai,  

bendradarbiaudami su mokiniais ir jų tėvais, 

laiku įvertina mokinių specialiuosius poreikius.  

● Tikslingai dirbama su gabiais mokiniais.  

● Neformalaus švietimo  pasiūla tenkina daugumos 

mokinių ir tėvų poreikius. 

● Informacinių technologijų būdu teikiamą 

informaciją naudoja ne visi tėvai. 

● Ne visi mokiniai ir jų tėvai nori pasinaudoti jiems 

siūloma specialistų  pagalba, pvz., spec. pedagogo, 

psichologo, logopedo. 

● Nepakankama tėvų pagalba ugdymo procese. 

● Pažangą skatinantis grįžtamasis ryšys yra 

nesistemingas. 

5. Mokyklos strateginis 

valdymas 

● Dauguma mokyklos bendruomenės narių 

dalyvauja įgyvendinant mokyklos viziją ir misiją, 

numatant strateginius tikslus. 

● Mokytojai, susibūrę į darbo grupes, planuoja ir 

organizuoja įvairiapusę veiklą.  

● Mokytojai supranta mokyklos veiklos sričių 

įsivertinimo reikšmę, įsitraukia į įsivertinimo 

procesą, dalyvauja rezultatų aptarimuose ir 

numato priemones mokyklos veiklų  tobulinimui. 

● Mokytojų kompetencijų tobulinimas, mokymasis 

vieniems iš kitų, dalijimasis patirtimi 

Progimnazijoje geras. 

● Įtraukiojo ugdymo sėkmingam įgyvendinimui 

kompleksinė pagalba vaikui turi reikšmingą 

teigiamą įtaką jo ugdymuisi, todėl Progimnazijos 

bendruomenės sukurti pasitikėjimu ir pagarba 

● Trūksta aiškesnių susitarimų, kaip ir kada bus 

teikiama pagalba konkrečiam mokiniui. 

● Trūksta susitarimų, kokiais kriterijais pamokų 

stebėjimas bus vertinamas. 
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grįsti santykiai vertinami kaip tinkamas būdas 

įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. 

 

 

V SKYRIUS 

2020-2022 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO ANALIZĖ 

 

  

Strateginis tikslas Uždaviniai 

MOKINIŲ MOKYMOSI GERINIMAS IR MOKYKLOS 

PAŽANGOS SIEKIMAS 

1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir kompetencijas. 

2. Gerinti pamokos kokybę. 

3. Gerinti mokinių įtraukimą į ugdymą. 

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATO 

GERINIMAS 

1. Gerinti emocinę aplinką mokykloje integruojant mokyklos vertybių raišką į ugdymo 

procesą ir mokyklos gyvenimą. 

2. Stiprinti mokyklos bendruomeniškus santykius. 

3. Nuosekliai diegti socialinių emocinių įgūdžių ugdymo programas. 

 

 

TIKSLAS: MOKINIŲ MOKYMOSI GERINIMAS IR MOKYKLOS PAŽANGOS SIEKIMAS 

 

Uždaviniai Rezultatai 

1. Tobulinti mokytojų kvalifikaciją ir 

kompetencijas. 

 

         Dauguma Progimnazijos veiklos tobulinimo sprendimų (ką būtų galima atlikti geriau ar patobulinti) 

priimami vadovaujantis naujausiais tyrimais ir bendromis diskusijomis. Dauguma Progimnazijos veiklos 

dokumentų parengti atsižvelgiant į švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

ugdymo procese duomenis ir informaciją, NMPP ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimus, 

Progimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus.  

          Iš  dokumentų ir atlikto  tyrimų galime teigti, kad Progimnazijoje gerbiama kiekvieno nuomonė. 

Atsižvelgiama  į bendruomenės narių siūlymus, padedančius gerinti daugumos mokinių įsitraukimą. Tai 

atitinka universalaus dizaino modelį ugdyme. Mokyklos savivaldos institucijų inicijuotos veiklos 
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prisideda prie saugios aplinkos, teigiamo mikroklimato kūrimo įstaigoje. Progimnazijoje sudarytos 

sąlygos veikti drauge, dauguma mokytojų buriasi į profesionalų komandą, siekia aukštesnių individualių 

ir bendrų rezultatų. 

         Aktyviai dalyvaudami renginiuose, bendruomenės nariai kuria patrauklios Progimnazijos įvaizdį. 

Teiginiui „Mūsų mokykloje mokytojai sulaukia paramos ir emocinio palaikymo iš kolegų“ pritaria 92,2 

proc. (atsakyta „Tikrai taip“ – 60,8 proc., „Lyg ir taip“ – 31,4 proc.) dalyvavusių apklausoje mokytojų ir 

tai santykinai stipriausias mokyklos aspektas įtraukiojo ugdymo požiūriu. Teiginiui „Mūsų mokykloje 

mokytojų bendrystė – tik gražus žodis, nes realiai kiekvienas dirba sau“ nepritaria didesnė dalis mokytojų 

(82,7 proc.: atsakyta „Lyg ir ne“ – 21,2 proc., „Tikrai ne“ – 61,5 proc.). Pedagogų atsakymuose į atvirą 

klausimą siūloma „ir toliau dirbti partnerystės principu“, didinti mokytojų bendradarbiavimą, siekti 

nuoseklesnio, veiksmingesnio bendradarbiavimo. Su teiginiu, kad „Mūsų mokykloje mokytojams dažnai 

trūksta laiko bendradarbiavimui“ nesutiko 49 proc. (atsakyta „Lyg ir ne“ – 31,4 proc., „Tikrai ne“ – 17,6 

proc.) apklaustųjų.  92,0 proc. apklaustųjų (atsakyta „Lyg ir taip“ – 66,0 proc., „Tikrai taip“ – 26,0 proc.), 

kad mokykloje visi puikiai pažįsta vienas kito stipriąsias profesines puses.  

         Mokytojų kompetencijų tobulinimas, mokymasis vieniems iš kitų, dalijimasis patirtimi 

Progimnazijoje geras. Mokyklos strateginiame plane buvo numatyta, kad mokytojai dalinasi gerąja 

patirtimi su savo mokyklos, rajono ir kitų šalies mokyklų mokytojais. Sutarti ir labai konkretūs vertinimo 

rodikliai: 70 proc. mokytojų dalyvauja projekte „Kolega – kolegai“ per metus stebėdami 2–3 kolegų 

pamokas. Suburtas Inovatyvių mokytojų klubas (I. M. K.), klubo nariai yra įsipareigoję ir kolegialiai 

veikiantys mokinių pažinimo kompetencijos tobulinimo srityje. Pastebima pagarba ir įsiklausymas tarp 

pedagogų, siekiant ugdytiniams padėti suprasti jų bei kitų poreikius, racionaliai pasidalijant vaidmenimis, 

suteikiant reikiamą pagalbą vieni kitiems. Teiginiui ,,Mokyklos vadovai telkia mokyklos bendruomenę 

ugdymo pokyčiams“ pritaria 68 proc. mokytojų, daugiau pritaria nei nepritaria 26 proc. mokytojų; o 

teiginiui ,,Mokyklos vadovai palaiko pedagogų profesinę refleksiją ir tobulėjimą“ pritaria 82,4 proc. 

mokytojų, daugiau pritaria nei nepritaria 15,7 proc. mokytojų.  

 

2. Gerinti pamokos kokybę. 

 

        Progimnazijoje susitarta dėl mokinių akademinės pažangos ir pasiekimų vertinimo, individualios 

pažangos stebėjimo, fiksavimo, analizavimo. 49,0 proc. pedagogų visiškai pritaria teiginiui „Mūsų 

mokykloje yra vieninga kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimo sistema“ ir 38,8 proc. 

teiginiui „Mano vertinimo sistema padeda kiekvienam mokiniui daryti pažangą“. Reflektuodami pažangą 

mokiniai pildo „Mokinio individualios pažangos lapus“. Po pusmečio rezultatų su nepažangiais 



18 

 

 

mokiniais sudaromos sutartys, poveikio priemonės numatomos 3 mėnesiams, stebima pažanga.  1–4 

klasėse kasmet organizuojami trišaliai susitikimai, kurių metu mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) su 

klasės vadovu aptaria sėkmes ir nesėkmes, asmeninius lūkesčius. 5–8 kl. mokinių tėvai apie vaikų 

pasiekimus informuojami 2–3 kartus per metus klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimuose ar 

individualiai elektroniniu būdu. Atliktame  tyrime su teiginiu „Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, 

aptariant vaiko pažangą, gerina mokymosi rezultatus“ sutiko 77,7 proc. 2–4 kl. ir 74,9 proc. 5–8 kl. 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų). Su teiginiu, kad „Mokykloje numatytas laikas mokytojams kartu 

analizuoti kiekvieno mokinio pažangą, planuoti tolesnį jo mokymąsi“ visiškai sutiko 25 proc. mokytojų, 

„lyg ir taip“ 29,5 proc., o 78,8 proc. mokytojų mano, kad jie bet kada gali prašyti kolegų profesinės 

pagalbos. Trečdalis mokyklos mokytojų dirba šiuolaikiškai, tačiau reikėtų tobulinti mokinių vertinimo ir 

įsivertinimo gebėjimus pamokoje. 

 

3. Gerinti mokinių įtraukimą į ugdymą. 

       Laikantis krypties ir nuoseklumo diegiamos konkrečios priemonės su siektinu rezultatu: 99 proc. 

mokinių ir mokinių, turinčių  specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimai atitinka BU programas. 

Dauguma specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, dažnai globojami Progimnazijos personalo 

(specialiosios pedagogės, socialinės pedagogės, bibliotekininkės), turi galimybes raiškai formalioje ir 

neformalioje veikloje. Progimnazijoje skatinama lyderystė ir pripažįstami formalūs lyderiai. Įtraukiojo 

ugdymo sėkmingam įgyvendinimui kompleksinė pagalba vaikui turi reikšmingą teigiamą įtaką jo 

ugdymuisi, todėl Progimnazijos bendruomenės sukurti pasitikėjimu ir pagarba grįsti santykiai vertinami 

kaip tinkamas būdas įgyvendinti įtraukųjį ugdymą. Mokykloje priimti bendri susitarimai dėl mokinių 

rezultatų sistemingo aptarimo, pagalbos teikimo, įsitraukimo į dalykinių projektų vykdymą. Bendrai 

sutartais su bendruomene etapais analizuojama mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, o 

gauti duomenys panaudojami ugdymo procese. 

       Atliktame  tyrime su teiginiu „Mokykloje mokytojų ir tėvų susitikimai, aptariant vaiko pažangą, 

gerina mokymosi rezultatus“ sutiko 77,7 proc. 2–4 kl. ir 74,9 proc. 5–8 kl. mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų). Iš pokalbių su mokiniais, mokytojais, mokyklos vadovais paaiškėjo, kad Progimnazijos 

mokiniai skatinami ne tik už akademinius pasiekimus, bet ir už bendrųjų kompetencijų, asmenybės 

brandos, talentų pasireiškimus. Tradicinėje šventėje „Mes jais didžiuojamės“ gali pretenduoti į 

apdovanojimą ne tik pirmūnai moksle, bet ir didžiausią pažangą padarę, aktyvūs, atsakingi bendruomenės 

nariai, olimpiadų, sporto varžybų dalyviai, nugalėtojai, geriausiai skaitantys mokiniai. Nominacija 

„Vaikų balsas“ įteikiama vienam mokiniui, išrinktam iš 1–8 klasių kandidatų, kurio metų poelgis 

mokykloje ar už jos ribų įvertinamas kaip garbingiausias, reikšmingiausias. 
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TIKSLAS: MOKYKLOS BENDRUOMENĖS MIKROKLIMATO GERINIMAS. 

Uždaviniai Rezultatai 

1. Gerinti emocinę aplinką mokykloje 

integruojant mokyklos vertybių raišką į ugdymo 

procesą ir mokyklos gyvenimą. 

 

         Progimnazija yra atvira pasauliui, aktyviai dalyvauja veiklose su įvairiais socialiniais partneriais, 

įsitraukia tiek į trumpalaikius, tiek į ilgalaikius projektus, akcijas. Renginių organizavimas ar 

dalyvavimas projektuose su kitomis rajono institucijomis stiprina ne tik socialinius ryšius, bet ir mokinių 

kultūrines bei dalykų kompetencijas: projekte „SkaiTau“ dalyvauta kartu su Jonavos vaikų lopšeliu – 

darželiu „Saulutė“ ir „Lietavos“ pagrindine mokykla, organizuojant renginį „Prie stalo su rašytoju“ 

bendradarbiauta su „Neries“ pagrindine mokykla, projektas „Baltų literatūros savaitė“, „Aitvarų diena“ 

įgyvendintas kartu su Jonavos lopšeliu – darželiu „Žilvitis“. Informacija apie įvykusius projektus ir 

veiklas dalijamasi mokyklos interneto svetainėje, Facebook paskyroje.  

     Tėvų (globėjų, rūpintojų) į(si)traukimas į Progimnazijos gyvenimą, įvairių ugdymosi formų 

naudojimas yra geras. Progimnazijos dokumentuose fiksuota, kad mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

dalyvauja Progimnazijos renginiuose, įsitraukia į mokyklos gyvenimą: įvairias veiklas, projektus, veda 

pamokas, tvarko aplinką, dažnai būtent tėvai būna šių akcijų iniciatoriai. „Mokyklos ir tėvų partnerystės“ 

santykinai stipriausi mokyklos aspektai įtraukiojo ugdymo požiūriu yra šie: dauguma tėvų (globėjų, 

rūpintojų) aktyviai dalyvauja vaiko ugdyme, tariasi, siūlo... Tai stebime ir mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) atsakymuose (63,1 proc.: atsakyta „Tikrai taip“ – 28,3 proc., „Lyg ir taip“ – 34,8 proc.); mūsų 

mokykloje trūksta įvairesnių bendravimo su tėvais formų (klubų, popiečių, bendrų žygių ir pan.) (46 

proc.: atsakyta „Lyg ir ne“ – 30 proc., „Tikrai ne“ – 16 proc.); dauguma mokytojų nepritarė teiginiui, kad 

mokytojus erzina tėvai, kurie per daug kišasi į vaiko ugdymą (60,9 proc.: atsakyta „Lyg ir ne“ – 19,6 

proc., „Tikrai ne“ – 41,3 proc.). Iš pokalbių su tėvais galime teigti, kad tėvų (globėjų, rūpintojų) 

į(si)traukimas į bendras mokyklos veiklas geras: jie dalyvauja ne tik mokinių pažangos ir elgesio 

aptarimuose, bet ir turi galimybę į(si)traukti į neformalius susitikimus.  

          Tenkinant skirtingus mokinių poreikius (meninius, sportinius, žinių gilinimo bei įvairių įgūdžių 

ugdymo) siūlomos neformaliojo švietimo programos 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokiniams. Progimnazijoje ir už 

jos ribų neformaliojo švietimo galimybe pasinaudoja apie 64 proc. mokinių. Atliktame  tyrime 90,2 proc. 

pedagogų sutinka, kad „Mūsų mokykloje kiekvienas vaikas atranda sritį, kurioje jam sekasi“, o 98,0 proc. 

pedagogų pritaria, kad, nepaisant mokinio gebėjimų, kiekvienas įtraukiamas į bendras klasės ar mokyklos 

menines, sportines ir kt. veiklas. 50,0 proc. 2–4 kl. ir 63,6 proc. 5–8 kl. mokinių tėvų sutinka, kad 

mokykloje yra didelė būrelių / neformalaus ugdymo veiklų pasiūla.           
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2. Stiprinti mokyklos bendruomeniškus 

santykius. 

 

            Dauguma mokytojų yra aktyvūs I. M. K. (Inovatyvių mokytojų klubo) nariai arba pripažįstantys 

klubo įkūrėjų lyderystę ir dalyvauja susitikimuose.  

            Remiantis pateiktais duomenimis, galima teigti, kad į projektines veiklas įtraukiama didelė dalis 

mokinių bendruomenės, Progimnazija yra atvira naujovėms. Teikiama kompleksinė pagalba, kuri sudaro 

sąlygas vaiko atstovams, tėvams (globėjams, rūpintojams) pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių 

apsaugos pagrindų įstatymą užtikrinti vaiko saugumą, kokybišką šeimos funkcionavimą ir būtiną jos 

gerovę. 60,7 proc. 5–8 klasių mokinių sutiko, kad „Mano mokytojams patinka man padėti“ ir 76,8 proc. 

pritarė, kad „Mano mokytojai man visada padeda“. Su teiginiu „Kai mano vaikui kyla sunkumų, 

mokytojai noriai suteikia pagalbą“ sutinka 85,0 proc. 2–4 kl. ir 70,0 proc. 5–8 kl. mokinių tėvų. 28,5 

proc. 5–8 klasių mokinių pritaria teiginiui „Mano darbai yra demonstruojami klasėje, mokykloje“, 64,0 

proc. pedagogų sutinka, kad „Projektiniai, kūrybiniai, eksperimentiniai mokinių darbai yra įprasta 

mokinių mokymosi veikla“, o 62,7 proc. – kad „Mokykloje įprasta vesti pamokas bibliotekoje, gamtoje, 

muziejuje, įmonėse ir t. t.“ 

3. Nuosekliai diegti socialinių emocinių įgūdžių 

ugdymo programas. 

          Progimnazijoje dirba pagalbos specialistų komanda: specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, 

logopedas, 4 mokytojo padėjėjai, tačiau pagalbos mokiniui specialistų komanda šiuo metu ne visa: nuo 

2021 m. rugsėjo mėnesio ieškomas specialistas psichologo pareigoms. Švietimo pagalbos specialistai 

kartu su mokytojais, mokiniais, jų tėvais analizuoja mokymosi nesėkmių priežastis: kalbama su mokiniu, 

turinčiu neigiamus pusmečio įvertinimus, jis pildo sutartis, sudaromas pažangos planas, numatomos 

priemonės, būdai, laikotarpiai atsiskaityti, Mokytojų tarybos posėdyje aptariamas priemonių poveikis, jei 

netenkina rezultatai, VGK organizuojami trišaliai ar individualūs susitikimai su tėvais, kuriuose 

aptariama pagalba vaikui. Pagalbos specialistų komanda konsultuoja mokytojus, skaito pranešimus, veda 

mokymus, kuria informacinius lankstinukus Progimnazijos bendruomenės nariams, veda užsiėmimus 

vaikams, dalyvauja su jais renginiuose, konkursuose, parodose, rengia mokymo priemones. Kartu su 

pradinio ugdymo mokytojomis organizuota rajoninė 1–4 kl. SUP turinčių mokinių piešinių paroda-

kūrybinė veikla „Pasaka vaiko delne“. Socialinė pedagogė reguliariai veda pozityvios tėvystės kursus 

Progimnazijos mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). VGK, atlikusi apklausą „Specialiųjų ugdymosi 

poreikių tenkinimas mokykloje“, išsiaiškino, kad Progimnazijos mokytojai gerai pažįsta mokinių 

įvairovę. Teikdama pagalbą mokykla naudojasi ne tik vidiniais, bet ir išoriniais resursais, bendradarbiauja 

su kitomis institucijomis, socialiniais partneriais: Jonavos r. sav., ŠPT, Kauno apskrities vaiko teisių 

apsaugos skyriumi Jonavos rajone, Socialinių paslaugų centru, Kauno apskrities VPK Jonavos r. PK 
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prevencijos poskyriu ir kt. Per TAMO elektroninio dienyno apklausą sužinoję mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) švietimo poreikį, kviečia policijos atstovus, psichologą, psichoterapeutą skaityti paskaitas.  

             Mokinių tėvų atsakymai: su teiginiu „Kai mano vaikui kyla sunkumų, mokytojai noriai suteikia 

pagalbą“ sutinka 85,0 proc. 2–4 klasių mokinių tėvų ir 69,9 proc. 5–8 klasių mokinių tėvų. 77,5 proc. 2–

4 kl. ir 69,2 proc. 5–8 kl. mokinių tėvų patvirtino, kad „Mokytojai stengiasi vienodai gerai dirbti su 

kiekvienu vaiku, nepriklausomai nuo vaiko gebėjimų ir pasiekimų“, apie 84,0 proc. visų apklausoje 

dalyvavusių mokinių tėvų sutiko, kad „Mokykla deda daug pastangų, kad joje visiems būtų gera“. 

Progimnazija yra UNESCO asocijuotų mokyklų tinklo narė. Daug metų dalyvauja ERASMUS+, 

GLOBES tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauja su Jonavos kultūros centru, Jonavos krašto 

muziejumi, švietimo įstaigomis: l/d „Saulutė“, l/d „Žilvitis“, „Lietavos“, „Neries“ pagrindinėmis 

mokyklomis. Progimnazijoje veikia inovatyvių mokytojų klubas (I. M. K.). Šiuo metu Progimnazijos 

bendruomenė daugiausia dėmesio skiria tam, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę, sudarant 

jam galimybes patirti įvairius mokymosi būdus ir formas. 

 

 

STRATEGINĖS IŠVADOS 

 

 Bendradarbiaujantys mokytojai, pagalbos specialistai, aktyvūs mokyklos bendruomenės nariai ir socialiniai partneriai išnaudojo galimybes 2020-

2022 m. strateginio plano įgyvendinimui, puoselėdami mokyklos vertybes, tradicijas, kurdami savitą atvirą kultūrą, svetingą aplinką, pritraukdami 

kvalifikuotus specialistus.   

 Kvalifikuoti mokytojai, pagalbos specialistai ir administracija, bendradarbiaudami tarpusavyje ir teikdami įvairiapusę pagalbą, padeda specialiųjų 

poreikių mokiniams integruotis į mokyklos bendruomenę.   

 Naudojantis įvairiais finansavimo šaltiniais tobulinamos mokytojų ir pagalbos specialistų kompetencijos ir kvalifikacija,  mokytojai skatinami 

atestuotis, dažniau dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi. 

 Mokinių skaičius mokykloje išlieka stabilus, kas rodo pasitikėjimą mokykloje dirbančiais pedagogais. 

 Mokytojai, mokiniai, tėvai, socialiniai partneriai teigiamai vertina mokyklos veiklą, iniciatyvas, tobulinant ugdymosi procesą ir siekiant visos 

organizacijos pažangos. 

 2023-2025 m. mūsų laukia nauji iššūkiai: Tūkstantmečio mokyklų programa, ugdymo turinio atnaujinimas, įtraukusis ugdymas. Tik susitelkusi, 

kūrybiška ir atsakinga mokyklos bendruomenė gali būti atvira naujiems pokyčiams. 
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VI SKYRIUS 

  PROGIMNAZIJOS VEIKLOS STRATEGIJA 2023-2025 METAMS 

 

Mokyklos vizija 

 Progimnazijos vaikai – žingeidūs ir kūrybiški, mokytojai – kompetentingi ir besimokantys, tėvai – atsakingi ir pasitikintys. Bendradarbiaudami ir 

nuolat tobulėdami, kartu kuriame ATVIRĄ, ATSAKINGĄ, AUGANČIĄ mokyklą ir Lietuvą. 

 

                                                                                       Mokyklos  misija 

Įgyvendinant švietimo politiką, teikti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus. Progimnazija 

– mokykla, ugdymą grindžianti darnaus vystymosi principais. Čia svarbus ir matomas kiekvienas. 

 

Mokyklos filosofija 

„Mokykloje ieškokime Lietuvos“ (J. Marcinkevičius) 

 

 

Vertybiniai principai 

 

● Visi atsakingai mokomės. 

● Mums rūpi šeima, sveikata, pasaulis ir Lietuva. 

● Esame atviri dialogui ir pokyčiams. 

● Tikime, kad augti gali kiekvienas. 

 

Prioritetai 

 

1 prioritetas. Kiekvieno mokinio pažanga ir gerėjantys pasiekimai. 

2 prioritetas. Pozityvi mokyklos bendruomenės kultūra. 
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STRATEGINIAI TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

Tikslas Uždaviniai 

Kryptingas kiekvieno mokinio ir mokytojo įsitraukimas į mokymosi 

procesą. 

(Profesionalus pasirengimas įtraukiajam ugdymui ir UTA). 

1. Tobulinti pamokos kokybę. 

2. Tobulinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimą pamokoje. 

3. Kurti mokykloje įvairesnes šiuolaikines ugdymo(si) aplinkas ir gerinti 

mokyklos materialinę bazę. 

Saugios psichologinės, emocinės aplinkos kūrimas, visapusiškai ugdant 

vaiko asmenybę. 

1. Kurti palankų mikroklimatą, sudarantį sąlygas kiekvienam mokiniui 

optimaliai išreikšti save.  

2. Siekti aukštesnių individualių ir bendrų mokyklos veiklos rezultatų, 

bendradarbiaujant kaip ambicingai profesionalų komandai. 

3. Skatinti tėvų, mokinių, mokytojų bendradarbiavimą įvairiose veiklose, 

palaikant mokinių asmeninį augimą. 

 

 

VII SKYRIUS 

PLANO ĮGYVENDINIMO VEIKLOS 

 

1 prioritetas. Kiekvieno mokinio pažanga ir gerėjantys pasiekimai. 

Tikslas. Kryptingas kiekvieno mokinio ir mokytojo įsitraukimas į mokymosi procesą. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Lėšos Laukiamas rezultatas 

Tobulinti pamokos 

kokybę. 

 

 

Visi mokytojai tobulina savo profesines ir asmenines 

kompetencijas mokymuose ir seminaruose. 

 

Nuolat Mokytojai, 

administracija 

Klasės 

krepšelio 

(KK) 

lėšos 

Kiekvienas mokytojas tobulina 

kvalifikaciją įvairiomis formomis 

ne mažiau kaip 5 dienas  per metus. 
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Mokytojai dalinasi gerąja patirtimi (su savo mokyklos, 

rajono ir kitų šalies mokyklų mokytojais). 

 

 

 

 

 

Nuolat Mokytojai, 

administracija, 

darbo grupės 

KK lėšos Mokyklos pedagogai kasmet apie 

10 kartų dalinasi patirtimi su kitų 

mokyklų kolegomis (praveda 

atviras pamokas, dalyvauja 

ugdymo veiklos tobulinimo 

diskusijose, veda bendras pamokas, 

dalinasi gerąja patirtimi). 

Pasirengimas ir darbas pagal bendrojo ugdymo (BU) 

atnaujintas programas. 

 

 

 

2023 m. 

2024 m. 

Mokytojai, 

administracija, 

darbo grupės 

KK lėšos Aktyviai veikia Inovatyvių 

mokytojų klubas (I.M.K.), klubo 

nariai įsipareigoję ir kolegialiai 

veikia rengiantis ir dirbant pagal 

UTA programas. 

Ugdymo proceso skaitmenizacijos gerinimas. Nuolat Metodinė 

taryba 

KK lėšos, 

TŪM 

lėšos 

Įsisavintos naujos skaitmeninės 

programos. Informacinių 

technologijų panaudojimas 

ugdymo procese sudarys sąlygas 

pamokos tobulinimui. 

Bendruomenės nariai rengia paraiškas ir įgyvendina 

šalies ir tarptautinius projektus, dalyvauja mokymuose 

apie pamokos kokybės gerinimą. 

 

 

 

2023-2024  

m. m. 

Darbo grupės KK lėšos, 

ES 

projektų 

lėšos 

Mokykla kasmet parengia 1-5 

paraiškas miesto, šalies ir 

tarptautiniams projektams. 15-20 

mokytojų  kasmet įsitraukia 

įgyvendinant šalies ir tarptautinius 

projektus.  

Tobulinamos mokytojų kompetencijos įtraukiojo 

ugdymo klausimais. 

2023-2024 m. Administracija, 

metodinė 

taryba 

KK lėšos 99 proc. spec. poreikių mokinių 

pasiekimai atitinka BU programas 
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Pedagogai renkasi kvalifikacijos tobulinimo kryptis, 

orientuotas į Progimnazijos veiklos prioritetus. 

2023-2025 m. Administracija, 

metodinė 

taryba 

KK lėšos Gerėja bendradarbiavimas tarp 

bendruomenės narių, mokomasi iš 

kolegų patirties, veiksmingai 

plėtojama kolegialaus grįžtamojo 

ryšio kultūra.  Dauguma pedagogų 

kryptingai tobulina kvalifikaciją. 

Auga asmeninis profesinis 

meistriškumas. 

Skatinamas nuolatinis profesinis mokytojų 

bendradarbiavimas. 

Nuolat Metodinė 

taryba, 

I.M.K. 

KK lėšos Dalinantis patirtimi, įgyvendintų 

mokymosi strategijų patirtimi, 

gerėja pamokos kokybė 80 proc. 

mokytojų veikloje. 

Tobulinti 

kiekvieno mokinio 

pasiekimų ir 

pažangos 

vertinimą 

Nuolat teikiama individuali pagalba mokymosi 

sunkumų patiriantiems mokiniams. 

Nuolat Administracija KK lėšos 100 proc. mokymosi sunkumų 

patiriančių mokinių patiria 

mokymosi sėkmę. 

Palankios aplinkos įtraukiajam ugdymui gerinti 

kūrimas. Įtraukiojo ugdymo gerinimas. 

Nuolat  TŪM 

lėšos 

Nuosekli švietimo pagalba 

suteikiama 100 proc. specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems 

mokiniams. 

Taikomi ir analizuojami mokinius motyvuojantys ir 

efektyvūs ugdymo metodai. 

 

 

2023 m. Administracija, 

metodinė 

taryba, I.M.K. 

KK lėšos Naujų metodikų panaudojimas, 

aptarimas padės mokytojams 

geriau įsisavinti atnaujintas UP ir 

orientuoti į kompetencijų ugdymą. 

Teikiama efektyvi pagalba visų mokymuisi. 2023-2025 m. Administracija, 

pagalbos 

mokiniui 

specialistai 

KK lėšos 5-8 kl.  per savaitę skiriamos 

valandos dalykų konsultacijoms. 

50 proc. mokinių naudojasi 

trumpalaikių konsultacijų  pagalba. 
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90 proc. 8 kl. mokinių lanko 

ilgalaikes  mokomųjų dalykų 

konsultacijas. 

95 proc. mokinių pasiekia 

patenkinamų metinių rezultatų. 

Nuolat stebima individuali mokinių mokymosi ir 

mokyklos pažanga. 

2023-2025 m. Mokytojai KK lėšos Mokyklos diagnostinių testų, 4, 6, 

klasių mokinių pasiekimų 

rezultatai (tarp progimnazijų ir 

pagrindinių mokyklų) yra aukštesni 

nei šalies ir rajono vidurkiai. 

Mokykla aprūpinama moderniomis šiuolaikinėmis 

ugdymo priemonėmis (mobilios laboratorijos, 

kompiuterinės programos, vaizdo ir kt. įranga ir 

priemonės).  

2023-2025 m. Administracija KK lėšos, 

TŪM 

lėšos 

Sukurtos ir atnaujintos mokymosi, 

kūrybos ir poilsio erdvės  

mokiniams. 

Taikomos pažangios mokinių vertinimo ir įsivertinimo 

sistemos. 

Nuolat Mokytojai KK lėšos 95 proc. mokytojų kiekvienos 

pamokos uždavinyje nurodo 

formalius ir neformalius vertinimo 

kriterijus, prieš kiekvieną 

kontrolinį (savarankišką) darbą 

supažindina mokinius su vertinimo 

kriterijais. 

Kurti mokykloje 

įvairesnes 

šiuolaikines 

ugdymo(si) 

Dalyvavimas TŪM programoje. 2023-2025 m. Mokyklos 

bendruomenė 

TŪM 

lėšos 

100 proc. pagerės mokymosi bazė 

ir mokymosi rezultatai. 100 proc. 

mokyklos mokinių patirs 

patyriminį mokymą(si). 
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aplinkas ir gerinti 

mokyklos 

materialinę bazę 

STEAM ugdymo diegimas 2023-2025 m. Mokyklos 

bendruomenė 

TŪM 

lėšos 

Ugdomos vaikams ateityje 

reikalingos kompetencijos. 

100 proc. pagerėja mokinių 

pasiekimai STEAM srityje. 

Plėtojamos STEAM ugdymui 

aktualios mokytojų kompetencijos. 

 

2 prioritetas. Pozityvi mokyklos bendruomenės kultūra. 

Tikslas: Saugios psichologinės, emocinės aplinkos kūrimas, visapusiškai ugdant vaiko asmenybę. 

 

Uždaviniai Priemonės Vykdymo 

laikas 

Vykdytojai Lėšos Laukiamas rezultatas 

Kurti palankų 

mikroklimatą, 

sudarantį sąlygas 

kiekvienam 

mokiniui 

optimaliai išreikšti 

save 

Pagarbų  elgesį skatinančių  ir patyčias mokinių tarpe 

mažinančių priemonių taikymas. 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Mokinių,  patiriančių  patyčias, 

dalis sumažės iki 10 proc. 

Mokinių sąmoningumą bei atsakingą elgesį  ugdančių 

priemonių taikymas. 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos 80 proc. mokinių supranta ir 

laikosi atsakingo elgesio taisyklių 

Efektyvinama Progimnazijos vidinės komunikacijos ir 

informacijos sklaidos sistema. 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Perspektyvi ir prasminga  

tinklaveika padeda pasiekti 

iškeltus tikslus, kuriant 

patrauklios, šiuolaikiškos 

progimnazijos įvaizdį.   

Tęsiamos sveikos gyvensenos tradicijos, skatinamas 

kasdienis fizinis aktyvumas. 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Sudaromos sąlygos atskleisti ir 

plėtoti individualius gebėjimus.  

Tenkinami daugumos mokinių 

neformalaus švietimo poreikiai.  

Progimnazijos bendruomenės 

nariai jaučiasi saugūs, rūpinasi 
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savo sveikata, laikosi sveikos 

gyvensenos įgūdžių. 

 Sukurtos Progimnazijos ir kiekvienos klasės įtraukiojo 

ugdymo strategijos. 

 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Įrengtas relaksacijos kambarys, 

visose klasėse aptarti įtraukiojo 

ugdymo principai. 

Siekti aukštesnių 

individualių ir 

bendrų mokyklos 

veiklos rezultatų, 

bendradarbiaujant 

kaip ambicingai 

profesionalų 

komandai 

Skatinama savanorystė. 2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Per metus įgyvendinami 4-5  

savanorystės projektai. 

Organizuojami bendruomenę telkiantys renginiai  2023-2025 m. Mokykla KK lėšos Per metus vyksta 4-5 renginiai, 

kuriuose aktyviai dalyvauja 

mokinių tėvai. 

Skatinama mokytojų lyderystė, nes tik per asmeninį 

poveikį galima padaryti poveikį sistemai. 

2023-2025 m. Mokykla KK lėšos, 

TŪM 

lėšos 

Lyderių veikla telkia 

Progimnazijos bendruomenę 

pokyčiams. 

Bendruomenės nariai įgyja 

bendradarbiavimo, 

komunikavimo, įtraukiosios 

lyderystės kompetencijų. 

Skatinti tėvų, 

mokinių, mokytojų 

bendradarbiavimą 

įvairiose veiklose, 

palaikant mokinių 

asmeninį augimą 

Planingas socialinio ir emocinio ugdymo programų 

įgyvendinimas mokykloje. 

2023-2025 m. Pagalbos 

mokiniui 

specialistai, 

klasių vadovai 

KK lėšos Visos klasės nuosekliai 

įgyvendina socialinio emocinio 

ugdymo programas: aprūpinamos 

priemonėmis bei sistemingai veda 

užsiėmimus. 

95 proc. mokyklos mokytojų 

atnaujins kompetencijas 

socialinio-emocinio ugdymo  bei 

asmeninių kompetencijų 

tobulinimo srityje. 
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Dalyvavimas programoje „Kartu 

mes galime“. 

Ugdomas meninis ir sociokultūrinis sąmoningumas 2023-2025 m. Darbo grupė KK lėšos Ugdomajame procese bus matoma 

kiekvieno vaiko sėkmė. 

Ugdomos mokinių, mokytojų 

kūrybiškumo kompetencijos. 

Prasmingesnis kolegialus 

bendradarbiavimas tarp mokytojų, 

mokinių, tėvų. 

Gerinamas Ugdymo karjerai modelis 2023-2025 m. Darbo grupė KK lėšos 100 proc. mokinių įgyja žinių apie 

profesijas, vykdoma profesinio 

veiklinimo sistema. 80 proc. 

mokinių geriau atpažįsta savo 

poreikius ir galimybes. 

Nuolatinis mokyklos bibliotekos veiklos tobulinimas, 

naujų veiklos galimybių, skatinant skaitymo kultūrą, 

paieškos. 

2023-2025 m. Darbo grupė KK lėšos 70 proc. mokinių gerėja skaitymo 

įgūdžiai. 
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VIII SKYRIUS 

 PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS SISTEMA 

 

  Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena atliekama viso proceso metu ir visais lygiais. Strateginio planavimo grupė pristato strateginio plano 

įgyvendinimo rezultatus bendruomenei Mokytojų tarybos,  Aktyvių tėvų tarybos susirinkimuose. Tokiu būdu bendruomenė turi galimybę stebėti ir vertinti,  

kaip įgyvendinami strateginiai tikslai, ir teikti siūlymus bei pageidavimus. 

  Strateginis planas įgyvendinamas rengiant detalius metinius veiklos planus, kurių  priemonių įgyvendinimą, jų efektyvumą, darbuotojams pavestų 

užduočių atlikimą stebi ir vertina direktorius ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, Metodinės tarybos nariai. Remiantis vertinimo duomenimis, strateginis 

planas tikslinamas. 

 

___________________________ 

 
PRITARTA 

Progimnazijos tarybos 

2022 m. gruodžio 14 d. 

protokoliniu nutarimu 

(protokolas Nr. T-4) 

 

 


